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Resumo: Este trabalho teve como objetivo a análise 

da marcha humana normal e diabética, de forma a 

estudar as similaridades e as diferenças entre os 

respectivos padrões típicos utilizando um software 

aberto de modelagem e simulação do movimento 

humano, o OpenSim. 
 

1. Introdução 

A neuropatia diabética causa alterações nos 

parâmetros da marcha, como mudanças nos picos da 

força de reação do solo vertical e dos momentos no 

tornozelo e joelho [1]. É extremamente difícil medir 

com precisão a ativação de músculos mais profundos 

como os flexores do quadril. Assim, uma alternativa 

para estimar as forças e ativações musculares é a 

utilização de modelos do sistema musculoesquelético 

associados à simulação computacional. A 

determinação dos padrões de marcha de um indivíduo 

é realizada a partir de um processo de três etapas [2]: 

1) o modelo esquelético deve ser escalonado para 

representar o tamanho dos segmentos do indivíduo; 2) 

uma análise de cinemática inversa é utilizada para 

obter valores das coordenadas generalizadas para um 

modelo que aproximem o movimento do sujeito 

obtido experimentalmente; 3) as forças musculares são 

determinadas computacionalmente a partir de marcas 

localizadas em pontos anatômicos. Primeiramente, 

utiliza-se a técnica de dinâmica inversa para a 

determinação dos momentos articulares e, a seguir, a 

técnica da otimização estática para determinação das 

forças musculares a partir dos momentos articulares. 
 

2. Metodologia 

Para realizar o estudo da cinemática dos sujeitos foi 

realizada a medição das trajetórias de marcas afixadas 

aos segmentos do corpo em pontos anatômicos. Os 

dados resultantes foram tratados com a utilização do 

programa Visual3D. A partir disso, foi adotado um 

modelo musculoesquelético tridimensional, o gait2392 

disponibilizado no OpenSim, utilizado para realizar o 

escalonamento para que a antropometria desse modelo 

representasse a do paciente diabético testado. Após o 

escalonamento do modelo, foi realizada a cinemática 

inversa utilizando também o OpenSim, Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Imagem do modelo durante o médio apoio 

com força de reação no solo representada em verde. 

3. Resultados 

A Figura 2 ilustra resultados para a cinemática do 

movimento dos membros inferiores para um neuropata 

diabético e para uma pessoa saudável. 
 

 

 

 
Figura 2 - Ângulos nas articulações do quadril 

(vermelho), joelho (azul) e tornozelo (verde) durante a 

marcha de um indivíduo diabético neuropata 

(superior) e de um indivíduo saudável (inferior). 
 

4. Conclusões 
Os indivíduos diabéticos neuropatas apresentaram 

série temporal de forças musculares semelhantes às 

dos indivíduos saudáveis para a maior parte dos 

músculos estudados. Por outro lado, foi observado um 

aumento da flexão do joelho durante a fase de 

balanço, um aumento da extensão do quadril na fase 

de propulsão e uma menor flexão de tornozelo no 

médio apoio e durante a fase de balanço para os 

pacientes diabéticos comparados aos saudáveis. 
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